
1. Avto iz reciklažnega materiala s 
pogonom na elektromotor 

 

MENTOR: mag. Oliver Buček 

Starost učencev: 4. do 9. razred 

Skupina do 10 učencev 

 

Intelektualno delo zahteva vedno  

več kreativnosti in v svetu, kjer  

naj bi fizično delo izginjalo,  

nadomeščalo pa naj bi ga  

intelektualno, kreativnost pridobiva  

na pomenu.  

 

Cilji delavnice: 

• spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanja 

• razvijanje naravoslovno-tehniške logike in konstruktorstva  
• odkrivanje in podpiranje razvoja nadarjenih 

• spodbujanje razvoja sposobnosti mladih v šoli in zunaj nje  

• prispevek h kvalitetni in k učinkoviti tehnični vzgoji  

• populariziranje ljubiteljske dejavnosti na različnih področjih tehnike 

• skrb za okolje  
 
POTREBUJEMO: 

 1 x plastenka (1/5l) – okrogla 

 1 x plastenka (1/5l) - kvadratasta 

 Olfa nož 

 Škarje 

 1 x majhna sveča 

 1 x silikonska pištola  

 2 x slamica 

 4 x enaki zamaški 

 2 x palčka za nabodala 

 1 x elektro motorček (http://www.prohobi.net/si/index.php?akc=podrobno&stvnart=3120) 

 Šeleshamer papir 

 1 x 9V baterija 

 

Pridruži se nam, uživali bomo!  



2. NOVINARSKA DELAVNICA 

 

Novinarjev izdelek je objavljena informacija v različnih medijih.  

Od njene pravočasnosti, zanimivosti, točnosti in pomembnosti  

je odvisno zadovoljstvo bralcev, poslušalcev in gledalcev. 

 

 

 

 

DELO NOVINARJA 

 

Je med najbolj razgibanimi in raznolikimi. 

Zbira, obdela in objavi sporočila.  

Pri tem si mora zagotoviti odgovore na vprašanja: 

 

KDO? KAJ? KDAJ? KJE? KAKO? ZAKAJ? 

 

Če se želiš preizkusiti v tej vlogi,  

hodiš v 6. ali v 7. razred,  

si vabljen/a v novinarsko delavnico.  

Število učencev: 8 

 

 

                                          Mentorica: Simona Kornik 

 

 

 

 



 

3. USTVARJANJE Z NARAVNIMI MATERIALI (LAND ART) 

 

Mentorici: Leonela Djakovič, Tatjana Gajšek, OŠ BREG 

Delavnica je namenjena: učencem od 4. do 9. razreda 

Maksimalno število udeležencev: 15 

 

CILJI: 

 Učenci se seznanijo se z likovnim prostorom (v naravi), 

 učenci ob doživljanju likovno urejenega prostora, razvijajo kreativno mišljenje, 

 učenci razvijajo ustvarjalnost in se ob oblikovanju različnega likovno urejenega okolja navajajo na 

aktivno in skupinsko delo, 

 na konkretnem nivoju ustvarjajo z materiali nežive narave in uredijo likovni prostor 

 spoznajo in oblikujejo simetrične oblike. 
 

Pripomočki, ki jih prinesete sabo: 

 kamenje različnih velikosti in barv, pesek različnih barv, školjke, vejice, okrasno lubje, semena 

različnih barv in oblik… 

*Material bova pripravili tudi mentorici. 
 

Opis: 

Umetnine je možno ustvariti tudi v naravi s pomočjo naravnih materialov. Na delavnici, se bodo učenci 

seznanili z umetnostjo v naravi ali tako imenovanim Land artom in o matematičnih razmerjih v naravi. 



Takšne umetnine ne moremo obesiti v galeriji ampak jo pustimo v naravi in je tam na ogled. Zaradi tega 

umetnina ne ohrani svoje prvotne podobe. Lahko pa jo fotografiramo.  

Učenci bodo delali v skupinah in bodo za izdelavo naravne stvaritve lahko uporabili pripravljene materiale 

kot so kamenje, pesek, zemlja… Ustvarjali bodo v naravi, torej bo njihova ustvarjalna površina travnata  

površina 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Z ZAKLJUČKOM NA KOŠ 
 

Mentor: Tomaž Vindiš, OŠ BREG 

Delavnica je namenjena: učencem od 7. do 9. razreda 

Maksimalno število udeležencev: 12 

Pripomočki, ki jih prinesete sabo: športna oblačila, športna obutev, pijača 

Opis: Mala prožna ponjava je telovadno orodje, ki je poznano tudi pod imenom mini trampolin. 

Velika prožnost dopušča raznovrstno uporabnost. Skoki z malo prožno ponjavo razvijajo 

koordinacijo gibanja, predvsem pa sposobnost obvladovanja gibanja telesa v prostoru.  

 

Cilji: 

 Osnovni gimnastični skoki na mali prožni ponjavi 

 Osnovni gimnastični skoki na mali prožni ponjavi in met na koš oziroma zabijanje v koš 

 V manjših skupina povezovanje osnovnih gimnastičnih skokov na mali prožni ponjavi v 

sestavo z zaključkom na koš  

 

            
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            
Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 
Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

 

Verze Toneta Pavčka zagotovo poznaš.  

Prepričana sem, da ti tudi branje ne povzroča 
preglavic?  

Kaj pa hitro branje? Te zanima, kako besedilo 
prebrati hitreje kot sicer, pri tem pa si zapomniti 

čim več? 

Vabim te, da se udeležiš delavnice hitrega branja in 
ugotoviš, kakšen bralec si. 

Vabljeni ste učenci od 7.-9. razreda. 

S seboj prinesite polno torbo poguma za bralne 
podvige. 

 

Mentorica: Helga Mihelač 

 

 

 

 



6. TAROK 
 

Ali poznaš igro s kartami, ki so jo igrali tvoji starši, 

babice, dedki, prababice, pradedki.  

Igro s kartami, ki velja za eno 

najstarejših in tudi najzanimivejših, 

saj imaš med igro veliko različnih  

možnosti in kombinacij. 

 

Če želiš zmagati, moraš poleg sreče  

uporabiti veliko logičnega razmišljanja, 

nekaj matematike in domišljije. 

 

Ali se želiš naučiti to zanimivo igro ali jo že znaš in se želiš 

preizkusiti? Pridruži se nam. Če imaš karte doma, jih lahko 

prineseš s seboj. 

 

 

Mentor: Aleš Dajčman 

Starost učencev: 7. – 9. razred 

Število učencev: 10 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.     POSLIKAVA PANJSKIH KONČNIC IN           

                     LESENIH DEŠČIC 

 

Mentor: Romana Kiseljak 

Starost učencev: 5. - 9. razred  

Število učencev: do 12 

 

Panjske končnice so nepogrešljiva sestavina slovenske kulturne dediščine. So poslikane deščice, ki 

zapirajo čebelji panj.  

Reprodukcije znanih  ljudskih  motivov  s  panjskih končnic so danes tudi  priljubljeno darilo ali 

turistični spominek za Slovenijo. 

Poslikavali bomo panjske končnice z ljudskimi motivi in pri tem spoznavali bogato slovensko kulturno 

dediščino. 

Po želji boste lahko deščice  poslikali tudi s svobodnimi motivi, ki  jih boste lahko potem  uporabili v 

različne namene. 

                        

                 

Cilji      delavnice: 

 spoznavanje slovenske kulturne dediščine 

 krepitev ustvarjalnosti  

 razvijanje ročnih spretnosti          

  

Potrebni material: 

 lesene deščice 
 akrilne barve 
 čopiči 

 

Učenci prinesejo: 

 škarje 
 svinčnike  

 

 



 

8. LUTKE 
 

Mentorica: Mojca Šemnički  

Delavnica je namenjena: učencem od 4. do 6. razreda 

Maksimalno število udeležencev: 12 

Pripomočki, ki jih prinesete sabo: škarje, lepilo, svinčnik, barvice, flomastre. 

Opis: 

Le kdo nima rad lutk? Že vsi smo se kdaj navduševali ob kakšni lutkovni predstavi, ki nas je 

odpeljala v čarobni pravljični svet. Pri izdelovanju lutk in kreiranju lutkovne predstave se lahko 

preizkusiš v ustvarjalnih, gledaliških in celo glasbenih spretnostih.  Če se hočeš naučiti izdelovati 

lutke in uprizoriti pravo lutkovno predstavo je ta delavnica kot nalašč zate. 

  

 

                                                      

  



9. IZDELOVANJE DIŠEČIH PTIČKOV IN DIŠEČIH SRC  

 

UČENCI: 4. in 5. RAZREDA 
IZVAJALKA DELAVNICE: PETRA NAVOTNIK, prof.razrednega pouka 

 

 

IZ ČESA JE PTIČEK? 

                                                     NIT GUMB 

 

NAPOLNJENO S SIVKO  BLAGO 

 

 

2.  KAJ POTREBUJEMO ZA IZDELAVO PTIČKA? 

• blago, nit, iglo, škarje, gumb, sivko, svilen trak 
 

3. IZDELAVA PTIČKA 

1. POSTOPEK: 

 vzameš šablono in jo z buciko pritrdiš na blago, 

 s flomastrom obrišeš ptička, 

 izrežeš , 

 pripraviš si nit, 

 začneš šivati, 

 na koncu  pustiš malo luknjo, 

 napolniš s sivko, 

 zašiješ do konca, 

 prišiješ gumb, lahko tudi krilo, 

 za konec prišiješ še trak 



1.                                                                           2.  

             

Izrežeš šablono ptička     Z buciko si šablono pritrdiš na blago-      

                                                                            izrezati moraš dva kosa. Nato obrišeš s   

                                                                            flomastrom in ptičko izrežeš. 

3.                                

          
Začneš šivati- oba dela  

Na koncu pustiš malo prostora, da ptičko napolniš s sivko. 

Napolnjeno nato sešiješ do konca. 

Ptički lahko prišiješ še perut in oči. 

4. 

                

Na koncu prišiješ še trak,  

da ptičko lahko obesiš v omaro.      Če boš hitro končal,  

                                                                            si lahko izdelaš še dišeči srček. 



 

 

10.   FILATELISTIČNA ŠOLA  

 

Mentorica Karmen Jerenko, OŠ Hajdina 

 Število učencev: do 15,  od 5. do 9. razreda 

PRIPOROČLJIVA JE UDELEŽBA MENTORJEV FILATELISTIČNEGA KROŽKA ŠOL 

KJER KROŽEK ŽE DELUJE  ALI UČITELJA, KI BI NA ŠOLI VODIL FILATELISTIČNI 

KROŽEK, DA BI DELO LAHKO NADALJEVALI. 

 

CILJI DELAVNICE 

-učenci se naučijo osnov filatelije  

-učijo se sestavljanja filatelistične zgodbe,  

-razvijajo pozitivne stike in medsebojne odnose 

 

 

                                                                 Materiali in pripomočki, ki se bodo uporabljali: 

                                                                 -znamke, pisemske ovojnice, razglednice,  

                                                                 -albumi za zbiranje znamk, DZ za filatelijo 

                                                                 - povečevalno steklo, pincete, 

                                                                 -lepilo, škarje, šeleshamer  

                                                                 -posode za vodo za odlepljanje znamk, 

                                                                 -papirnate brisačke… 

 

Šola naj pripravi material: risalni list, voščenke 

 

Potrebščine, ki jih morajo prinesti učenci Če bo med udeleženci že kdo, ki je filatelist, naj 

prinese album, priporočljivo je lepilo in peresnica. 

 

 

                                                               Potek dela: 

                                        Uvodna predstavitev in teoretične osnove filatelije 

                                        Praktično delo - odlepljanje znamk in sušenje 

                                        Urejanje albuma za posamezno šolo 

                                        Izdelava in izbira predloga za prvo znamko, ki bo povezovala                                  

vse udeležene šole 

                                        KVIZ - kaj smo se naučili 

                                        PREDSTAVITEV ZA OSTALE UDELEŽENCE 

 

 

 



 

11. SCIENCE EXPERIMENTS 
 

Mentorica: TATJANA LUKOVNJAK  

Delavnica je namenjena učencem 2. triade 
primerna je za skupine od 5 do 10 otrok. 
 

V delavnici bomo pripravili naravoslovne poskuse in eksperimente, 

med katerimi bodo otroci na zabaven in igriv način spoznavali znanost. 

Da pa bo vse skupaj še bolj zanimivo, bo delavnica potekala v 

angleščini.  

Učenci bodo spoznali,  

 kako zeleno obarvamo rdeče,  

 kako statična elektrika loči poper od soli,  

 izdelali bodo čarobno milo,  

 tornado v steklenici in še bi lahko naštevali. 

 

 



 

 

12. FOTOGRAFSKA DELAVNICA 

(NE)ZNANO 

 

Mentorica: Aleksandra Vidovič, prof. lik. umetnosti 

Starost:  8. in 9. razred (10 učencev) 

 

Dejavnosti:  - delo s fotoaparatom na terenu (in učilnici) 

  - spoznavanje likovne teorije in fotografske tehnologije 

  - delo z računalnikom 

  - raziskovanje, iskanje (ne)znanega, sproščanje 

Potrebujemo:  

- digitalni fotoaparat ali mobilnik, tablico (in pripadajoč kabel za prenos podatkov) 

- željo po ustvarjanju, raziskovanju, iskanju novega in neznanega 

  



13.   DRAMSKA DELAVNICA 

 

Mentorica: Lidija Horvat, OŠ Kidričevo 

 

 

Ali imate radi gledališče, dramska besedila in igre vlog? 

Radi berete knjige, pišete in igrate? 

 

Prijavite se v dramsko delavnico, v kateri bomo brali dramska besedila, se o njih pogovarjali in jih 

mogoče tudi delno odigrali. Učenci boste lahko napisali lastna dramska besedila in jih tudi 

improvizirano odigrali. S seboj lahko prinesete rekvizite za svojo sanjsko vlogo. 

 

Delavnica je primerna za učence od 6. - 9. razreda. 

 

 

 

 

 

  



DELAVNICA  

14. »DOKONČAJ ZAČETNO RISBO« 

 

                                              Mentorica:  

                                           Suzana Strelec 

 

                                                 Starost: 

                                                   4. - 6. R 

 
 

Delavnica je namenjena vsem učencem, 

 ki razmišljate po nenavadnih poteh,  

nizate   nenavadne odgovore in rešitve,  

ki jih boste  vpletali v risbo 

 in novemu izdelku  

dali tudi 

naslov. 

 

 

                      Kaj prinesem s seboj? 

 

 

 ideje  

 domišljijo 

 dobro voljo 

 barvice 

 šale 

  



15.             LJUDSKI  PLESI 
 

Delavnico vodi Milada Skuber. 

 

Delavnica je namenjena učencem 4. in 5. razreda, ki imajo veselje do petja, plesa in otroških iger.  

 

                 

 

OPIS DELAVNICE 

Naučili se bomo ljudske plese in peli ljudske pesmi. Delali bomo tudi vaje za razvoj plesnosti. 

 spoznavanje ljudskih običajev oz. plesov in iger za otroke 

 predvidoma bomo spoznali plese štajerskega področja  

 poskušali bomo spoznati vsaj šest plesov in od teh tri ali štiri povezati v splet 

 spoznali bomo tudi nekatere otroške igre in pesmi, ki jih nekateri pojejo še danes. 

 

  



16. GLEDALIŠKA IMPROVIZACIJA 
Vas zanima gledališče?   

Bi se radi preizkusili v vlogi igralca?  

Spoznali igralski poklic? 

Se radi igrate? 

Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, se nam 

pridružite. 

                            

 

V naši delavnici bomo spoznali impro discipline, s katerimi se ukvarja 

posebna zvrst improvizacijskega gledališča - Theatresports. 

To so kratke, gledališke družabne igre. 

Vsaka impro disciplina skriva v sebi neko odrsko nalogo in 

osnovne cilje dosegamo predvsem z reševanjem odrskih nalog.  

Domiselnost in iznajdljivost lahko rešita vsak problem. 

 

Potrebuješ: športna oblačila. 

Starost: 7. – 9. razred 

     Mentorica: Mojca Vodušek 

  



17. USTVARJALNA DELAVNICA  - POMLAD 

 

Delavnico vodi Vesna Simonič 

 

Delavnica je namenjena učencem 4. in 5. razreda, ki imajo veselje ustvarjanja z različnimi materiali. 

 

 

 

 

OPIS DELAVNICE 

Iz različnih odpadnih materialov bomo ustvarjali na temo pomlad. 

  



18. TEHNIČNA DELAVNICE – VIDEOKONFERENCA 

 

Delavnico vodita Tomaž Grobelnik in Ivan Kojc 

 

Delavnica je namenjena učencem 8 in 9. razreda, ki obvladajo delo z računalnikom (omejena na 5 

učencev). 

 

 

 

OPIS 

Učenci bodo s pomočjo računalnikov, tablic in mobitelov vzpostavili videokonferenco in dogajanje v 

delavnicah prikazali kot javljanje s terena. 

 

Za izvedbo delavnice potrebujemo: 

Vsak učenec svojo tablico ali mobitel z kvalitetno kamero 

Kamere boljše kvalitete in internet na celi šoli 

 

  



 

19.  TRIKI, IGRE IN SKRIVNOSTI MATEMATIKE 

 

Te zanima kako prestopiš skozi list A4 formata? 

 

Se da z risanjem izračunati 432·312 ali  hitro izračunati 652? 

 

Poznaš masyu, kakuro ali še kakšno japonsko miselno igro poleg sudokuja? 

 

Misliš, da so v matematiki že vse odkrili? 

 

 

Če so to vprašanja, ki vzbudijo v tebi kanček zanimanja pridi na delavnico, kjer boš dobil odgovore na 

ta in še druga vprašanja. 

S seboj prinesi: 

- pisalo,  

- škarje,  

- kalkulator, 

- pametni telefon (če ga nimaš, nič hudega).  

Skupaj bomo spoznali nekaj trikov, se malo poigrali in morda odkrili celo kaj neodkritega. 

 

Delavnica je namenjena učencem od 6. – 9. razreda 

Mentorica: Andreja Roškar Kop 

 


